طبقهبندی متون علمی به صورت هوشمند
دانشجو :فرهود اطاعتی
استاد راهنما :دکتر بابک نجار اعرابی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشگاه تهران

نتایج

مقدمه
مقاالت علمی به عنوان یکی از مهمترین خروجیهای پروژههای تحقیقاتی و
آکادمیک ،حاوی اطالعات متنوع و مهمی میباشند و از این جهت ،نیاز مبرمی به
طبقهبندی و دستهبندی و در نهایت آنالیز کیفی دارند .از این رو اکثر مجالت و ژورنالهای
معتبر روند داوری کند و وقتگیری دارند .ستاد فناوریهای شناختی ریاست جمهوری ،به
عنوان یکی از بزرگترین مراکز پژوهشهای علوم شناختی در ایران ،ساالنه پذیرای مقاالت
متعددی در حوزههای متفاوت است .با توجه به این که یکی از مراکز اصلی تمرکز ستاد
پژوهش در حیطهی زبانشناسی است ،طبیعی است که در این حیطه مقاالت بسیاری را
تولید یا جهت چاپ در مجالت خود دریافت نماید ،که در هر دو صورت نیازمند آنالیز کیفی
و کمی است .از این رو ضروری است که بتوان با سیستمی خودکار به تسهیل این روند
پرداخت و اولین قدم در این راه طبقهبندی متون دریافتی یا ارسالی است.
هدف از انجام این پروژه ساخت یک سیستم طبقهبند برای جداسازی مقاالت
زبانشناسی شناختی از غیرشناختی است به طوری که سیستم بتواند به طور هوشمند و
براساس فهم معنای مقاالت این دو دسته را از هم جدا نماید .از آنجا که قضاوت معنایی
مقاالت امری خطیر و مهم بوده ،سیستمهای ساختهشده برای این امر باید از دقت و ضریب
اطمینان باالیی برخوردار باشند تا اعتبار علمی نشریات ستاد خدشهدار نگردد.

ساختار پیشنهادی

همانطور که در اشکال زیر میبینید ،خصوصیات مدل استخراجگر ویژگی تأثیر مستقیمی بر
عملکرد سیستم دارد .با افزایش طول پنجرهی  D2Vعملکرد سیستم افت میکند و همچنین با تغییر
طول بردار ویژگی نیز میتوان عملکرد سیستم را تحت تأثیر قرار داد .همچنین در اشکال زیر میتوانید
جداپذیری سیستم طراحی شده را ببینید .در نهایت در جدول زیر میتوانید عملکرد سیستم را ببینید
که نسبت به درصد پروژههای قبلی که به ترتیب  ۷۸٪و  ۸۶٪بودهاند ،پیشرفت داشته است.
False Negative

False Positive

Accuracy

5.91%

3.68%

90.41%

نمودار جداپذیری بردارهای متن با الگوریتم ]۳[ tSNE

نمودار تأثیر طول بردار ویژگی بر عملکرد سیستم

همانگونه که در شکل زیر مشخص است برای حل مسئلهی طبقهبندی الزم است که سه عمل اصلی
بهسازی دادگان دریافتی ،استخراج ویژگی از دادگان ،و در نهایت طبقهبندی دادگان دریافتی انجام
گردد.

.

❑ بهسازی متون دریافتی :در این مرحله متون دریافتی را از کلمات پرتکرار فیلتر میکنیم.
همچنین جهت کاهش اندازهی لغتنامهی ساختار و نویز معنایی کلمات مختلف ،مطابق جدول
زیر ،کلمات همخانواده را به ریشهی مشترک آنها میبریم.
Lemmatized

Original Word

Teach

Teacher

Be

Am,is,are

❑ ساخت بردار ویژگی :در این مرحله باید کلمات را از فضای کیفی به فضای کمی و قابل تحلیل
ببریم .برای رسیدن به این مهم از نگاشتگر متن به بردار  ]۲[ Doc2Vecاستفاده نمودیم .در
شکل زیر میتوانید شبکهی عصبی مدل  D2Vرا ببینید.

❑ طبقهبندی بردارهای به دست آمده :در این مرحله با انتخاب طبقهبند ماشینبردار
پشتیبان[ ]۴با تابع ریشهی خطی ،سعی به پیشبینی و طبقهبندی بردارهای ویژگی میکنیم .در
شکل زیر میتوانید نحوهی کار یک نمونه  SVMبا تابع ریشهی خطی را ببینید.

نمودار تأثیر طول پنجرهی  D2Vبر عملکرد سیستم

نمودار تأثیر پارامتر  Cدر دقت سیستم

جمع بندی

در این پروژه ما موفق به ساخت یک سیستم طبقهبند هوشمند متون جهت تشخیص نوع
مقاالت دریافتی ستاد فناوریهای علومشناختی ریاست جمهوری شدیم .سیستم طراحی شده
پس از پیشپردازش متون دریافتی ،فضای کلمات را به فضای بردار تبدیل کرده و با استفاده از
طبقهبند ماشین بردار پشتیبان سعی در طبقهبندی متن دریافتی مینماید .سیستم پیادهسازی
شده میتواند با دقتی باالی  ۹۰٪نوع مقاالت را پیشبینی کند که در مقایسه با سیستمهای
ال برتر دارد .در ادامهی مسیر پروژه نیز به سفارش ستاد
طراحیشدهی قبلی عملکردی کام ا
علومشناختی ،یک محیط گرافیکی برای استفادهی آسان کاربران از این سیستم طراحی گشت.
محدودیتهای پروژه :از محدودیتهای این پروژه میتوان به تعداد و تنوع کم دادههای
یادگیری اشاره نمود.
کاربردهایصنعتیوتحقیقاتی:ازرویکردزبانشناختیپروژهمیتوانبهتحلیلاخبارو
شبکههایاجتماعی،تحلیلادبیاتمقاالتحوزههایمختلفجهتدادهکاویواستخراج
الگوهایپنهانبینتودههایمتوناشارهنمود.
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